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Tisztelt Képviselő-testület! / Tisztelt Pénzügyi Bizottság!/  
 

A Képviselő-testület 2009. november 25.-i ülésén már tárgyalta a település III. 
negyedéves beszámolóját. A tájékoztatót a képviselő-testület 4 igen és 4 tartózkodás 
mellet nem fogadta el. A beszámoló szerkezetére, esetleges hibáinak korrigálására 
javaslat nem érkezett. A Pénzügyi Bizottság és a könyvvizsgáló a beszámolót 
megvizsgálta és elfogadásra javasolta. Az előzőek alapján a III. negyedéves 
beszámoló változatlan tartalom mellet kerül újra előterjesztésre. 
Őcsény község Önkormányzata 2009. szeptember 30-i fordulónappal a 2000. évi C. 
törvény és az államháztartás szervezeti, beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségeinek sajátosságairól szóló kormányrendelet figyelembevételével a 
költségvetés III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót elkészítette. A 
költségvetési rendelet módosítását a következő napirendi pont tartalmazza. Jelen 
előterjesztés csak a költségvetési beszámolót tartalmazza, elkülönítve a 
rendeletmódosítási javaslattól.  
 
Az önkormányzat ¾. éves gazdálkodásának szöveges bemutatása 
 
Az önkormányzat a törvényi előírásnak megfelelően elkészítette és 2009. október 20-
ig megküldte a Magyar Államkincstárnak a ¾ éves költségvetési jelentést. 
 



Polgármesteri Hivatal 
 
Bevételek 
A Polgármesteri Hivatal a bevételeit a módosított előirányzathoz viszonyítva 68,04%-
on teljesítette. 
A működési bevételeknél az arányokat tekintve jelentős túlteljesítés mutatkozik, 
ennek oka, hogy az iparűzési adónál a tervezett 62.000 eFt helyett 87.847 eFt-ot 
szedett be az önkormányzat. Az októberi normatíva lemondáskor az adóerő-
képesség vizsgálatkor az adóalap módosítás jogával éltünk, melynek 
eredményeképpen a 2008. évhez hasonlóan az Szja jövedelemkülönbség 
mérséklése csökkeni fog. A működési bevételek alakulása a tervezettnek megfelelő. 
 
Támogatások. 
A támogatások a Magyar Államkincstár adatainak megfelelően azzal megegyeznek. 
A teljesítése időarányosan 74,91%-on áll.  A normatív támogatások sornál látható 
előirányzat csökkenés, melynek oka, hogy a júliusi normatíva lemondások. 
(Közoktatási normatíváknál a gyermeklétszám csökkenése.) 
 
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 
A félévhez képest a teljesítésben nem történt változás. 
 
Támogatás értékű bevételek: 
A teljesítés 15,56 %. Az alulteljesítés oka, hogy a költségvetés tervezésekor 
számoltunk a pályázati pénzek megtérülésével. Jelenleg kettő pályázat fut, amelyből 
várható még az idei évben bevétel. Előirányzat változással nem számolunk, mert a 
kiadások között szerepeltetni kell a megvalósítandó beruházásokat így a 
bevételeknél szükséges a forrás megjelölése. 
 
Véglegesen átvett pénzeszközök: 
A teljesítés 15,6 % , kismértékű emelkedés várható, de a betervezett mértéket nem 
közelíti meg. Ide könyveljük a víziközműből befolyt befizetéseket. 
 
 
Kiadások: 
A Polgármesteri Hivatal kiadásainak teljesítése 50,44% a módosított előirányzathoz 
képest. Az alulteljesítés oka a betervezett, de meg nem valósított beruházások. 
 
Személyi juttatások 
A személyi juttatások teljesítése 61,36 %. A teljesítés az időarányos rész alatt van, 
melynek oka, hogy a közmunkások alkalmazása inkább a második félévre tevődött 
át.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
Teljesítése 52,12%. A személyi juttatásoknak megfelelően történik a teljesítése. 
 
Dologi és egyéb folyó kiadások 
A teljesítése arányaiban megfelelő, 73,77%. A sorokon belül mindenképpen 
szükségesnek tűnik az előirányzatok változtatása. 
 
Társadalmi szoc.pol. juttatások 



Teljesítési százaléka igen magas 95,88%. 
A túlteljesítés oka egyrészt a jelenlegi gazdasági helyzetben keresendő, másrészt, 
hogy vannak olyan támogatási formák amelyekkel elszámolása már megtörtént, de a 
támogatás még nem kapta meg az önkormányzat (pl.: iskolatej).  A  ¾ éves 
beszámoló tárgyalásakor mindenképpen szükségessé válik az előirányzat módosítás 
előterjesztése. 
  
Pénzeszköz átadás: 
Teljesítése 88,97%-án áll. Ennek oka, hogy a költségvetési készítésekor a 
közmunka-program önrészével nem számoltunk. Fennálló kötelezettségünk még a 
sárpilisi iskolatársulással történő elszámolás. 
 
Beruházás és felújítás: 
A teljesítés 25,31 %. Jelenleg csak az óvoda felújítása van folyamatban az idei 
évben több felújítás nem várható. Az előirányzatok meghagyása szükséges, mert a 
beadott pályázatoknak feltétele volt, hogy a költségvetési rendeletben a fedezet 
biztosított legyen. 
 
Tartalék: 
A ¾ éves beszámolóig nem történt olyan intézkedés, amely érintette volna a tartalék 
alapot. 
 
Általános Művelődési Központ 
 
Bevételek 
 
Az intézmény bevételének teljesítése az önkormányzati pénzátadással együtt 75%. 
A működési bevételek teljesítése 72 %, jónak mondható, de várhatóan nem teljesül 
100%-ban az év végére. 
A támogatás értékű bevételek esetében 125 %-os teljesítés annak tudható be, hogy 
a teljesítésnek megfelelő előirányzat változás végrehajtása még nem történt meg. 
 
Kiadások 
 
A kiadások teljesítése intézményi szinten megfelelő, szintén 75%. 
 
Személyi juttatás 
A személyi juttatások teljesítése 75%, ugyanakkor figyelmet kell fordítani a túlórákra 
amelynek teljesítése már most 127%, az állományba nem tartozók juttatásaira 
amelynek teljesítése 209%, illetve az egyéb sajátos juttatásra ahol a teljesítés 392%.  
 
Munkaadót terhelő járulékok 
Teljesítés 71%-os, amely követi a személyi juttatások alakulását. 
 
 
 Dologi kiadások 
Teljesítése a százalékos aránynak megfelelően 75%-on áll. 
 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Német Kisebbségi Önkormányzat 
 



A kisebbségi önkormányzatoknál a félévhez képest számottevő pénzmozgás nem 
történt. Mindkettőnél fontos figyelmet kell fordítani a feladatalapú támogatás 
felhasználására, ugyanis ezek központosított támogatások a felhasználásról az éves 
beszámoló keretében számot kell adni. 
A működési és feladatalapú támogatást mindkét önkormányzat 100%-ban megkapta.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! /Tisztelt Pénzügyi Bizottság!  
 
A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a település 2009. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló III. negyedéves 
költségvetési beszámolót elfogadja 

 
Őcsény, 2009. december 160. 
 
 

Fülöp János 
polgármester 

 


